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Informasjon om planleggingen av vindfalloppryddingen.
For å informere har vi gjennomført 7 informasjonsmøter med til sammen ca 500 skogeiere tilstede. Vi
har vært i de fleste lokalavisene i Romsdal og på Sunnmøre, og vi har gjennomført radiointervjuer i
NRK Møre og Romsdal og NRK Trøndelag.
Vi og kommunene har mottatt ca 600 registreringer om skade på skogen. Det kommer nå inn få
regisreringer, og ut i fra dette antar vi at vi har mottatt de fleste meldinger om skade.
Allskog har nå jobbet i to måndeder med stormskadd skog. Omfanget er vesentlig, men Dagmar
rammet mindre enn orkanen i 1992. Første oppgave var å skaffe oss oversikt, informere og organisere
arbeidet. Oppryddingsarbeidet har kommet i gang, og vi har ryddet opp hos flere av de rammede
skogeierne. Første båtlastene med vinfall skipes ut i løpet av mars måned.
Våre skogbruksledere er nå i full gang med å planlegge oppryddingsarbeidet. Vi har leid inn Arne
Kvendseth fra Gjemnes, og Hans Peter Eidseflot fra Volda, slik at vi skal være i stand til å ta hand om
skogeierne på en best mulig måte. Vi ser allerede nå at vi ikke greier å befare alle eiendommene med
skade før våren. Men er din skade registrert hos oss eller hos kommunen, er du allerede med i våre
planer.
I starten av Mars vil vi befare de hardest rammede områdene sammen med noen av våre entreprenører,
slik at de også kan forberede seg på en god måte. Vi har håndplukket de entreprenørene vi mener er i
stand til å rydde opp vindfallene på en mest mulig effektiv og god måte. Flere av disse har erfaring
med vindfallopprydding fra tidligere stormer, og har forholdsvis ny maskinpark som er godt egnet til
slikt arbeid.
For å sikre best mulig avsetning og betingelser for skogeiernes tømmer, vil vi øke entreprenørkorpset
betydelig fra midten av april og utover sommeren. Det er meget viktig at avvirkningen skjer i takt
med de rådende avsetningsforhold. Allskog har sikret avsetning på alt vindfalltømmer, men det er
under forutsetning av at vi greier å strekke avvirkninga utover året. Samtidig er det også størst behov
for virke i andre halvår, slik at noen må nok påregne og vente til utpå høsten. Prisen på tømmeret er
gjort gjeldende hele året, slik at noen ikke skal oppleve prisforskjeller avhengig av når Allskog
kommer til ditt bygdelag. Prisen er 240 kr/m3 for massevirke og 340 kr/m3 for sagtømmer.
Det er viktig at du som skogeier nå legger til rette for at oppryddingen går som planlagt. Dette gjelder
tilrettelegging av veier og lunneplasser og samarbeide med dine naboer om dette. Ta kontakt med den
skogansvarlige i kommunen for råd og veiledning i forhold til hvilke krav som stilles og hva som bør
være på plass før oppryddingen kan skje.
På grunn av stor pågang kan det oppleves som vanskelig å komme igjennom hos våre skogbruksledere
på telefonen. Vi vurderer nå å gjøre noen forbedringer i forhold til dette, men vi vil minne om at det
ofte kan være greit å sende en mail. Telefonnummer og mailadresser står på neste side.
Nedenfor finner du en foreløpig oversikt over hvem som har ansvaret for din del av fylket og når vi
planlegger opprydding hvor.
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Dagmarplan
Bemanning, ansvar og entreprenører.
Nord – Møre

Oppstart opprydding 1. August

Ansvar Per Egil Rønning

Romsdalshalvøya og Averøy Oppstart opprydding 1. Mai
Arne Kvendseth

Ansvar Per Egil Rønning og

Rauma og Vestnes

Oppstart opprydding 15. April

Ansvar Håkon Eliassen

Nordre Sunnmøre

Oppstart opprydding 1. August

Ansvar Håkon Eliassen

Sykkylven

Oppstart opprydding 1. August

Ansvar Håkon Eliassen

Stordal, Norddal og Stranda Oppstart opprydding 1. August

Ansvar Håkon Eliassen

Vanylven og øyene

Oppstart opprydding 1. August

Ansvar Håkon Eliassen

Ørsta og Volda

Oppstart opprydding 15. April

Ansvar Hans Peter Eidseflot

Kontaktinformasjon:
Håkon Eliassen

mobil 91177759

e-post: hakon.eliassen@allskog.no

Per Egil Rønning

mobil 95217612

e-post: per.egil.ronning@allskog.no

Arne Kvendseth

mobil 98443056

e-post: arne.kvendseth@allskog.no

Hans Peter Eidseflot

mobil 90853634

e-post: Hans.Peter.Eidseflot@allskog.no

Arvid Eriksen

mobil 90518782

e-post: arvid.eriksen@allskog.no

Arvid Eriksen
Regionleder
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